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Abstrakt
Reumatid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som kan ha ett 
mycket varierat förlopp. Livssituationen påverkas och kan leda till svårigheter i att 
utföra olika aktiviteter på grund av smärta, trötthet och försvagad muskelstyrka. 
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder bestod i att förmedla sjukdomsrelaterad 
kunskap, stödja patienten och förstå dennes upplevelse av sjukdom. Syftet med 
denna litteraturstudie var att belysa de omvårdnadsåtgärder som patienter med RA 
upplever som betydelsefulla. Litteratursökning gjordes i databaserna Pubmed och 
Chinal 15 vetenskapliga artiklar inkluderades. En innehållsanalys av artiklarna 
gjordes och sex kategorier identifierades. Resultatet visade att patienterna önskade 
stöd och uppmuntran för att hantera sin livssituation och att de hade ett behov av 
att träffa andra personer med RA. I mötet med sjuksköterskan ville de bli bemötta 
med ett empatiskt förhållningssätt, vilket innebar ömsesidig respekt. Patienterna 
ville känna trygghet och kontinuitet genom att möta välutbildad personal. 
Behandlingsmiljön skulle vara lugn och stödjande. De önskade information om 
sjukdomstillstånd och behandling utifrån sina specifika behov. Patienterna såg sig 
själva som expert på sin kropp och sjukdom, de ville ha möjlighet att påverka sin 
vård och behandling. Vår slutsats blev att det är en omvälvande upplevelse att 
drabbas av kronisk sjukdom och att det är då viktigt att som sjuksköterska kunna 
ge de omvårdnadsåtgärder som patienterna värdesätter som betydelsefulla.

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, patientperspektiv, Reumatoid Artrit,         
                     litteraturstudie.
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1. Bakgrund

Reumatologi är läran om de reumatiska sjukdomarna. Grekiskans ”reuma” 

betyder flöde, underförstått av sjuklig vätska. Traditionellt omfattar reumatologin 

två områden, rörelseorganens sjukdomar och inflammatoriska systemsjukdomar. 

Vården inom reumatologin innefattar omhändertagande och funktionsförbättring 

hos patienter med kroniska sjukdomar i rörelseorganen och avancerad 

immunterapi vid inflammatoriska tillstånd som drabbar rörelseorgan och/eller 

andra organsystem (Klareskog, Saxne, & Enman, 2005, s.15).

Reumatoid Artrit (RA) är exempel på en inflammatorisk systemsjukdom. 

Sjukdomen är kronisk och utgörs av en inflammation i synovialhinnan som 

obehandlad leder till destruktion av brosk och intilliggande ben. RA är en 

vuxensjukdom och uppskattningsvis finns mellan 50.000-60.000 individer i 

Sverige med sjukdomen. RA kan debutera under hela vuxenlivet, men är vanligast 

mellan 45-60 år och dubbelt så många kvinnor som män är drabbade (Svensk 

Reumatologisk Förening, 2004). Orsaken till RA är okänd, men livsstil och 

omgivningsfaktorer är bidragande orsaker till att risken ökar att drabbas av 

reumatisk sjukdom. Den i särklass viktigaste omgivnings- och livsstilsfaktorn är 

rökning där det finns mycket tydliga samband mellan en lång tids rökning och risk 

för sjukdomsutveckling. Andra riskfaktorer är övervikt och ledtrauma (Klareskog 

et al., 2005, s.16). Förutom påverkan av brosk och ben så förekommer 

engagemang i form av inflammation i hinnor som bekläder vissa organ, till 

exempel hjärt- och lungsäck samt inflammation i blodkärl i hud och inre organ. 

En långvarig inflammation kan leda till att vissa äggviteämnen lagras in i olika 

organ till exempel njurar vilket i sin tur leder till nedsatt funktion (Svensk 

Reumatologisk Förening, 2004). Många patienter med kroniska inflammatoriska 

sjukdomar löper en ökad risk att drabbas av andra sjukdomar, framför allt 

kardiovaskulära sjukdomar. På grund av detta har patienter med 

inflammationssjukdomar betydligt kortare livslängd än den övriga befolkningen. 

Mycket tyder på att  denna översjuklighet är beroende av inflammationsaktiviteten 

och därför är det viktigt att i tidigt skede minska den med effektiv medicinsk 

behandling (Klareskog et al., 2005, s.16). RA kan ha ett varierat förlopp som kan 

vara svårt att förutse. I några få fall så klingar sjukdomen av, men för de flesta 

drabbade så blir den kronisk. Sjukdomen går ofta i skov vilket innebär episoder av 

uppblossande inflammationer varvat med lugna skeden. Detta leder i regel till en 
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långsam försämring av ledfunktionen. En del fall får en svårt destruktiv 

ledsjukdom som snabbt bryter ned leder och ger funktionsnedsättning. Det är i 

denna grupp som sjukdomen utvecklas till en systemsjukdom och angriper i 

princip vilket organ som helst (Svensk Reumatologisk Förening, 2004). 

Livssituationen kan påverkas mycket för patienter med RA och kan leda till 

svårigheter att klara av det dagliga livet. Den allmänna inflammationen leder ofta 

till nedsatt aptit och åtföljande viktminskning, även besvär med nedstämdhet kan 

förekomma (Svensk Reumatologisk Förening, 2004). En person med RA kan ha 

svårt att utföra olika aktiviteter på grund av smärta, trötthet och försvagad 

muskelstyrka. Att delta socialt kan också bli begränsad på grund av svårigheter att 

uppfylla den roll man har inom familjen eller på arbetet (Karlsson, Berglin & 

Wållberg-Jonsson, 2006). Ofta ger sjukdomen arbetshinder och möjligheter att 

utöva sina fritidsintressen begränsas. Många personer förlorar snabbt sin 

arbetsförmåga vilket leder till höga sjukskrivningstal och förtidspensionering. 

(Svensk Reumatologisk Förening, 2004). En uttalad trötthet följer i regel också 

med den som drabbas av inflammatorisk sjukdom. Tröttheten är en avgörande 

faktor för såväl minskad livskvalitet, sänkt vitalitet och arbetsförmåga. Det är 

viktigt att så snabbt som möjligt försöka minska inflammationsaktiviteten innan 

patienten förlorat viktiga funktioner i både privatliv och arbetsliv (Klareskog et 

al., 2005, s. 15-16). Även sexualiteten kan påverkas negativt av sjukdomen och 

medicinering (Hill, Bird & Thorpe, 2003).  Att leva med en oförutsägbar sjukdom 

som RA är kräver både kognitiva och beteendemässiga ansträngningar. Skillnaden 

mellan en persons förväntningar och den funktionella förmågan kan vara för stor, 

detta innebär att vad personen vill och vad hon eller han faktiskt kan göra 

påverkar hur nöjd personen är med sin livssituation inom olika områden. Genom 

att använda sig av lämpliga coping strategier kan en individs mål ändras och bli 

mer realistiska (Karlsson et al., 2006).   

Tiden efter beskedet om diagnos kan vara mycket omtumlade och patienten måste 

reorientera sig till en ny livssituation med långvarig sjukdom. Det är viktigt att 

skapa lugn, ro och tillit runt patienten med tanke på fortsatt förtroendefullt 

samarbete. Kartläggning av problem och besvär bör ske systematiskt för att kunna 

finna lösningar på befintliga problem och om det är möjligt förutse symtom som 

kan komma att uppträda (Klareskog et al., 2005, s.329). För att kunna utnyttja de 
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behandlingsmöjligheter som finns gör flera yrkeskategorier en analys för att 

bedöma patientens medicinska, funktionella och psykosociala situation. Dessa 

personer utgör det reumateam som kommer att jobba ”runt” patienten. Ett 

reumateam består i regel av läkare (reumatolog), arbetsterapeut, kurator, 

sjukgymnast och sjuksköterska. Utifrån patientens speciella behov kan till 

exempel handkirurg och ortoped ingå. Sjuksköterskans uppgift i teamet är att 

ansvara för de omvårdnadsinsatser som patienten behöver samt att ha en sam-

ordnande funktion och ofta vara patientens kontaktperson mot teamet. Exempel på 

specifika omvårdnadsområden för patienter med  RA är smärta, trötthet, nutrition, 

sårvård och följsamhet till ordinationer till exempel vid insättning av DMARD 

(Disease Modifying Antirheumatic Drug) som är sjukdomsmodiferande läkemedel 

som även kräver ständig uppföljning (Svensk Reumatologisk Förening, 2004). 

Omvårdnaden av patienter med reumatisk sjukdom syftar till att patienten själv 

ska kunna ta ansvar för sin livssituation och kunna planera för ett liv med de krav 

och begränsningar som reumatologisk sjukdom innebär. Detta innebär tre 

övergripande uppgifter för vårdpersonal som kommer i kontakt med reumatiker: 

att förmedla sjukdomsrelaterad kunskap, att stödja patienten i hantera 

konsekvenserna av sjukdom och sviktande hälsa, samt att uppmärksamma och 

förstå patientens upplevelse av sjukdom (Klareskog et al., 2005, s.329). För att ge 

patienter med RA möjlighet att själv kunna påverka sin behandling är information 

om sjukdomen och dess konsekvenser mycket viktigt. Både patienten själv, men 

även anhöriga bör ges möjlighet till att få detta av de olika teammedlemmarna. I 

detta sammanhang skall patienten ses som en resurs som har speciella erfarenheter 

av just sin livssituation och sjukdom. Genom att patienten får information och ges 

möjlighet att delta i patientundervisning så kan kunskapen om sjukdomen öka och 

man ändrar sitt beteende så att smärta och nedstämdhet minskar (Svensk 

Reumatologisk Förening, 2004). 

Sjuksköterskan har viktig roll i att undervisa patienter med RA hur de ska hantera 

sin sjukdom och att hjälpa patienten att öka sin kontroll över sjukdomen. Patient- 

undervisning är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Många studier visar att 

patienter är nöjda med den undervisning de får av sjuksköterskan, eftersom sjuk-

sköterskan har tid för patienten, vilket är viktigt för att kunna stödja patienten 

emotionellt ( Mäkeläinen, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2007). 
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2. Syfte

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de omvårdnadsåtgärder som 

patienter med Reumatoid Artrit upplever som betydelsefulla.

3. Metod

3.1 Litteratursökning

Enligt Backman (1998, s.26) inleds forskningsprocessen med en litteratur-

granskningsfas vilket ger forskaren en överblick av den kunskap som finns inom 

det aktuella ämnesområdet. Forskaren får på detta vis en djupare förståelse och 

kan lättare identifiera särskilda problemområden inom ämnet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008, s.34) så bör litteraturstudier fokusera på aktuell forskning inom 

det ämnesområde man valt och det resultat man får fram utgöra beslutsunderlag i 

den kliniska verksamheten. Vi har valt att i vår litteraturstudie inkludera artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ inriktning. Detta är en fördel eftersom det 

inom hälsoområdet ger möjligheter att studera  olika perspektiv som i sin tur ger 

bättre förutsättningar att förstå verkligheten (Granskär & Höglund-Nielsen 2008, 

s.174). 

Begränsningar:

Pubmed: Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1999-2009, skrivna på 

engelska eller svenska, handla om vuxna människor och tillgängliga som ”free 

full text”

Cinahl: Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1999-2009, ”peer reviewed”, 

skrivna på engelska, handla om vuxna människor och tillgängliga som ”free full 

text”.

I tabell 1 redovisas den kombination av sökord samt antalet träffar i de databaser 

som användes.
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Tabell 1. Översikt sökord, sökordskombinationer, databaser, tidpunkt, antalet träffar och 

utvalda artiklar.

SÖKORD Tid för sökning: 
2009-02-09 
Pubmed

Tid för sökning 
2009-02-09
Cinahl

Arthritis Rheumatoid    11212 2417

Arthritis Rheumatoid 
AND Patient Care

  609    3* 2**   152   3* 1**

Arthritis Rheumatoid 
AND Experience 

    75    2* 2**     91   2* 1**

Arthritis Rheumatoid 
AND Information

  162    6* 2**   135  1* 1**

Arthritis Rheumatoid 
AND Wellbeing

    11       4   1* 1** 

Arthritis Rheumatoid 
AND Coping

    38    2* 1**     63

Arthritis Rheumatoid 
AND Education

  122    6* 1**   194   4* 1**

Arthritis Rheumatoid 
AND Nursing

          23    3*   184   2* 1**

Arthritis Rheumatoid 
AND Patient 
Satisfaction

    54    4* 1**     75   1*

* Artiklar som gick vidare till granskning

** Artiklar som ingår i resultatet

3.2 Inklusionskriterier och exklusionskriterier

Inklusionskriterier för de artiklar som ingår i studien är att de ska var 

vetenskapliga, skrivna på engelska eller svenska och publicerad i en vetenskaplig 

tidskrift. Tidperioden är begränsad  mellan 1999-2009. Artiklar som behandlar 

barn och ungdomar till och med 18 år har exkluderats. Eftersom olika kulturer kan 

påverka patienters upplevelser är endast studier gjorda i vår västerländska kultur 

medtagna. Enbart artiklar som finns tillgängliga som ”free full text” har använts..  
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3.3 Klassificering och värdering

Kvaliteten på de valda artiklarna har noggrant värderats och klassificeras utifrån 

SBU/SSF nr 3 (1999, s.14-15) och indelats enligt följande grupper:

• ”Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie där

man jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelas till 

antingen en kontrollgrupp eller till eller flera experimentgrupper.”

• ”Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en  

experimentgrupp med en kontroll grupp eller med en tidigare kontrollgrupp 

(historisk kontroll).”

• ”Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller    

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp.”

• ”Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden analyseras och presenteras med syfte att få 

fördjupad förståelse för livsvärlden så som upplevelser och erfarenheter hos 

individer.”

Enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39) kan studiernas vetenskapliga kvalitet  värderas 

och indelas enligt en tregradig skala: hög vetenskaplig /I), medel (II) eller låg 

vetenskaplig kvalitet (III) se tabell 2 och 3 .

      Tabell 2. Klassificering av studier med kvantitativ metod (SBU/SSF nr 3, 1999, s. 39).

I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet
RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, 
material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt 
stort för att besvara fråge-
ställningen

-

Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräcklig antal patienter och 
adekvata statistiska metoder.

-
Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder.

DS Stort konsekutivt patient-
material som är väl beskrivet 
och analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t ex 
multivariatanalys, fall-
kontrollmetodik, etc). Lång 
uppföljning.

-

Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför kort 
uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder
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     Tabell 3.  Klassificering av studier med kvalitativ metod (SBU/SSF nr 3, 1999, s. 39).
I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet

K Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analys-
metod. Logiskt och begripligt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. God kommunicer-
barhet och replikerbarhet 

-

Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. Otillräcklig 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Vagt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet.

  

3.4 Bearbetning 

Bearbetning av artiklarna gjordes i tre faser enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s.14-15).

Fas I

En första genomläsning och bedömning gjordes av titlar och abstrakt tillhörande 

1992 artiklar, många av dessa var dubbletter. De artiklar som inte uppfyllde 

kraven utifrån vår studies syfte sorterades bort. Förutom vilket land studien var 

gjord i, så var inklusions- och exklusionskriterier vägledande om artiklarna var 

relevanta för vår studie. Efter denna första bedömning valdes 40 artiklar ut som 

gick vidare för fortsatt granskning.

Fas II

De utvalda artiklarna lästes igenom i sin helhet och bedömdes utifrån relevans för 

studiens syfte samt klassificerades enligt tabell 2 och 3. 

Fas III

Den vetenskapliga kvalitén hos artiklarna bedömdes med hjälp av en 

granskningsmall se bilaga 1. De 15 artiklar som överensstämde med vårt syfte och 

som hade hög eller medelhög kvalitet ingår i studiens resultat, se bilaga 2. Hur 

många artiklar från varje databas samt under vilka sökord de är hämtade framgår i 

tabell 1. De artiklar som exkluderades redovisas i bilaga 3.

3.5 Analys

Innehållsanalys är en metod där forskaren på ett systematiskt arbetssätt 

klassificerar data för att kunna identifiera teman, mönster och kategorier. 

Forskaren vill på detta sätt beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Forsberg 
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& Wengström, 2008, s.150-151, Polit  & Beck , 2008 s. 517-518). Efter flera 

gångers genomläsning av de utvalda artiklarna identifierades huvudfynden i 

artiklarnas resultatdel, en innehållsanalys  gjordes och gemensamma områden 

identifierades och sammanställdes.  Artiklarnas resultat delades in i olika 

subkategorier som därefter bildade kategorier, se bilaga 4.

3.6 Etiska överväganden

Enligt Polit och Beck (2008, s.167) är det av stor vikt att i all omvårdnads-

forskning beakta de etiska principerna då dessa studier handlar om människor och 

deras handlande. Alla artiklar som ingår en studie ska redovisas även de som inte 

stödjer den uppsatta hypotesen eller forskarens egna uppfattning (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.77)  I  vår litteraturstudie ingår endast artiklar där forskaren 

erhållit tillstånd från en etisk kommitté eller där det klart framgår att noggranna 

etiska överväganden har gjorts. Det förekommer dock ett undantag där vi anser att 

artikelns innehåll tillför betydelsefull data och den ingår därför i resultatet, 

artikeln är skriven av Iaquinta och Larrabee (2004). Även de artiklar som inte 

stödjer våra egna åsikter kommer även att redovisas.
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4. Resultat

I studien inkluderades femton artiklar, elva kvalitativa och fyra kvantitativa. Av 

dessa var sex stycken gjorda i Storbritannien, tre i Sverige, tre i USA , en gjordes i 

Nederländerna, en  i Norge och en i Finland. Vi bedömde att tio artiklar hade hög 

kvalitet och fem artiklar hade medelhög kvalitet. Studiernas klassificering och 

värdering presenteras i bilaga 2.  Artiklarna analyserades och sex stycken 

kategorier identifierades, se bilaga 4.

4.1 En önskan om stöd och uppmuntran

I denna kategori redovisas de studier som handlar om det stöd och uppmuntran 

som personer med RA anser sig behöva för hantera sin livssituation samt behovet 

av att träffa andra personer med RA. 

Stöd och uppmuntran

Ahlmén et al. (2005) har gjort en studie vars syfte var att belysa patienter med 

RA:s upplevelser av att leva med sin sjukdom. De ville även undersöka vilket stöd 

patienterna behövde och vad de värdesatt som viktigt vid kontakt med 

vårdpersonal. De beskriver i sin artikel att patienterna önskar ett psykologiskt stöd 

från sjukvårdpersonalen, sitt egna nätverk samt från andra personer med RA. De 

kom även fram till att patienternas följsamhet till sin medicinering påverkades av 

uppmuntran och stöd från läkare och sjuksköterskor. I en studie gjord av Iaquinta 

och Larrabee (2004) var syftet att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

RA, deras syn på sjuksköterskans roll och deras förhållningssätt till sjukdomen. 

De fann att patienterna ville att sjuksköterskan skulle stötta dem när de hade ett 

skov samt att sjuksköterskan skulle få dem att berätta om de bekymmer som 

sjukdomen gav. Syftet i studien gjord av Löfman, Häggman-Laitila och Pietilä 

(2008) var att beskriva innehållet och utvecklingen av en modell för att främja 

självbestämmandet hos patienter med RA ur patient och sjuksköterskeperspektiv. 

Där framkom det att mental support och uppmuntran från sjuksköterskan ökar 

patientens förutsättningar att delta i beslut rörande vården. Syftet med  Ryan, 

Hassell, Dawes och Kendall (2003) studie var att identifiera de faktorer som 

patienter uppfattar som nödvändiga för att skaffa sig kontroll över de 

konsekvenser som uppstår i att leva med artrit. De kom fram till att patienterna 

ansåg att relationen med sjuksköterskan var viktig eftersom det var i detta möte 

som de kunde diskutera sina psykosociala behov. 
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Att träffa andra personer med RA

Lütze och Archenholtz (2007) utförde en studie med  syftet  att identifiera 

områden som är angelägna i tidigt stadium av RA. De kom fram till att patienter 

med nydebuterad RA hade ett behov att träffa andra med större erfarenhet av 

sjukdomen för att ta del av deras upplevelser av att leva med artritisjukdom. I ett 

tidigt stadium hade deltagarna ofta en negativ bild av de långsiktiga 

konsekvenserna av RA. Många av deltagarna kände sig osäkra när de tänkte på 

sjukdomsprocessen. De var rädd att förlora sin självständighet och orolig på grund 

av risken för ärftlighet. 

4.2 Patienten vill bli bemött med ett empatiskt förhållningssätt

Att bli bemött med ett empatiskt förhållningssätt är en kategori där studier som 

handlar om sjuksköterskans attityd i patientmötet, ömsesidig respekt och 

patienternas önskemål om att bli lyssnad till och förstådda redovisas.

Ömsesidig respekt

I Arvidsson et al. (2006) studie var syftet att beskriva hur en 

sjuksköterskemottagning kan påverka patienter med RA:s förmåga till 

empowering. De fann att det var viktigt för patienten att sjuksköterskan förstod 

och behandlade dem med respekt. Ahlmén et al. (2005) kom fram till att 

patienterna förväntade sig att bli bemötta som jämbördiga i mötet med 

sjukvårdspersonalen. De fann även att det är viktigt med ömsesidig respekt mellan 

sjukvårdspersonal och patient eftersom detta ökade patientens förtroende till sin 

behandling. Goodacre och Goodacre (2004) beskriver i sin studie att patienterna 

har ett behov av att möta personal som även beaktar den känslomässiga biten av 

att stå på DMARD:s medicinering. Syftet med deras studie var att belysa de 

faktorer som påverkar tilltron till sin medicinering med DMARD hos patienter 

med RA.

Att bli lyssnad och förstådd 

I studien gjord av Arthur och Clifford (2004) var syftet att beskriva de faktorer 

som påverkar hur nöjd patienter med RA är med den vård de får. Där framkom att 

patienterna ville bli bemötta med empati och vänlighet. I Iaquinta och Larrabee 

(2004) studie beskrivs vikten av att sjuksköterskan visar förståelse mot patienten. 

Även Ward, Hill, Hale, Bird, Quinn och Thorpe (2007) kom fram till att det är 
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viktigt för patienterna att bli förstådda. Syftet med deras studie var att få en 

förståelse för vad patienter med RA vill ha och behöver vid ett mottagningsbesök. 

De fann även att det var viktigt för patienterna att de blev hörda. Arvidsson et al. 

(2006) beskriver att det är av stor betydelse för patienten att sjuksköterskan 

lyssnar aktivt. Lempp, Scott och Kingsley (2006) har gjort en studie där syftet var 

att för sjukvårdspersonal identifiera patienter med RA:s huvuderfarenheter, 

förväntningar och behov inom primär och specialistsjukvård. De fann att 

patienterna var nöjda med sjuksköterskans positiva attityd mot dem. 

4.3 Behov av att känna trygghet och kontinuitet 

Studierna under denna kategori belyser vikten av att möta välutbildad personal 

och personal som patienten mött tidigare. 

  

Välutbildad personal

Patienterna ansåg att all sjukvårdspersonal som arbetade med reumatologi skulle 

vara experter inom området (Ahlmén et al., 2005). Detta var även ett fynd som 

Arthur och Clifford (2004) gjorde. De fann att patienterna vill träffa personal med 

specialistkunskaper. Även Iaquinta och Larrabee (2004) beskriver att patienterna 

ville att sjuksköterskan skulle ha stor kunskap om RA.

Möta samma personal

I Arvidsson et al.(2006) studie framkom det att patienterna  värdesatte att möta 

samma person vid sina besök och att den personen såg hela människan och inte 

bara sjukdomen. Att känna sjuksköterskan gjorde att patienten fick en känsla av 

trygghet. Även i studierna gjorda av Arthur och Clifford (2004) och Lempp et al. 

(2006) framkommer det att patienterna tycker det är viktigt med kontinuitet som 

till exempel att träffa samma sjuksköterska vid besök och att patienterna kände sig 

familjära med personalen.

4.4 Patienten vill uppleva en positiv behandlingsmiljö  

En stödjande och lugn atmosfär som tillåter patienten att ställa frågor och en vård 

som finns lättillgänglig är det som betonas i de studier som redovisas under 

kategorin patienten vill uppleva en positiv behandlingsmiljö.
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Stödjande och lugn atmosfär

Enligt Ahlmén et al. (2005) var en positiv behandlingsmiljö på 

reumatologkliniken stärkande för patienternas självförtroende. I Arvidsson et al. 

(2006) studie beskriver patienterna att det är viktigt med en stödjande och lugn 

atmosfär. Det framkom även att patienter som besökte sjuksköterskemottagningen 

upplevde att det var lättare att prata med sjuksköterskan än med läkaren när det 

gällde biverkningar av sin medicinering. Patienterna ansåg att de hade möjlighet 

att vara sig själv och vågade fråga om allting. I Lempp et al. (2006) studie 

beskriver patienterna att de var nöjda med sjuksköterskans roll som förmedlare 

mellan patient och läkare. Enligt Ward et al (2007) anser patienterna att en positiv 

relation med sin vårdgivare var viktig, detta baserades på tillgänglighet och 

empati. 

Lättillgänglig vård

I Arvidsson et al. (2006) studie beskriver patienterna att det är viktigt att 

sjuksköterskan finns tillgänglig när behovet finns. Patienterna anser att det är 

viktigt att sjuksköterskan har tillräckligt med tid utifrån deras behov (Arthur & 

Clifford, 2004). I studien gjord av Ward et al.(2007) framkommer det att det är 

viktigt för patienterna att ha möjlighet till kontakt mellan mottagningsbesöken. 

För en del patienter är det viktigt att få sin vård i närheten av sin arbetsplats och 

på kvällstid ( Ahlmén et al. 2005). 

4.5 En önskan om att lära sig mer       

I denna kategori  framkommer det att patienterna önskar information och kunskap 

om sin sjukdom, medicinering och behandling. Patienternas specifika behov 

utifrån livssituationen påverkar hur informationen bör utformas. 

 

Information om sjukdomstillstånd och behandling

I Arthur och Clifford:s (2004) studie framkom det att patienterna önskade mer 

information om sitt sjukdomstillstånd och behandling. Enligt Ward et al. (2007) 

vill patienterna ha adekvat information och förklaringar om undersökningar, 

medicinering och egenvård. De värdesatte tydliga förklaringar angående vården 

från vårdgivarna. Även i Löfman et al. (2008) studie betonar patienterna att det är 

viktigt med undervisning och information från sjuksköterskan för att kunna 

påverka sin egna vård.  Enligt Ryan et al (2003) behövde patienterna information 
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för att kunna tillgodogöra sig, förstå och delta i sin vård. Syftet med Katz (2005) 

studie var att kartlägga vilka copingstrategier som patienter med RA använder för 

att bemästra olika stressorer som sjukdomen medför. Där framkom det att 

patienter som hade deltagit i patientundervisning hade fler egenvårdsstrategier för 

olika stressorer som sjukdomen innebar vilket gjorde att de mådde bättre trots sin 

sjukdom. Detta påvisas även av Lütze och Archenholtz (2007) som beskriver att 

patienterna behövde strategier/modeller för hur de skulle klara av att leva med 

artrit. Patienterna beskriver att genom egna och genom att ta del av andras 

erfarenheter samt få information av personal ökas tilltron och tryggheten till 

medicinering med DMARD (Goodacre & Goodacre, 2004). I Ahlmén et al. (2005) 

studie framkom det att patienterna anser att följsamheten till medicinering ökade 

med tillräcklig information om vad de kunde förvänta sig av medicineringen.

Specifika behov utifrån livssituationen

Syftet med Kjeken, Dagfinrud, Mowinckel, Uhlig, Kvien och Finset (2006) studie 

var att undersöka vilka faktorer som ökar patienter med RA eller ankyloserande 

spondylits möjligheter att delta i diskussioner kring sin behandling och därigenom 

känna sig mer nöjd med den vård de får. De fann att patienternas ålder, 

utbildningsnivå och hälsostatus påverkade hur mycket de kunde diskutera och 

påverka den vård de fick. I  Neame, Hammond och Deighton (2005) studie var 

syftet att med hjälp av validerade instrument mäta behovet av information och hur 

delaktiga patienter med RA vill vara i behandling och beslut om sin vård. De ville 

även undersöka vilka faktorer som påverkar detta. De fann att ca 75% av 

patienterna ville ha information utan att behöva fråga om det. Yngre välutbildade 

kvinnor samt män med högre nivå av trötthet och flera DMARD hade ett större 

behov av information än övriga deltagare. I Repping-Wuts, Uitterhoeve, Riel och 

Achterberg (2008) studie vars syfte var att kartlägga patienter med RA:s 

upplevelser av trötthet fann man att nästan alla patienter tog hand om sin trötthet 

själva utan att diskutera med sin reumatolog eller specialistsjuksköterska. De 

flesta patienterna önskade att de fått information om trötthet när de insjuknade.
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4.6 Behov av att ha kontroll över sin livssituation

Att ha kontroll över sin livssituation är en kategori där patientens möjlighet att 

påverka sin egna vård och behandling belyses. Patienterna ser sig själva som 

expert på sin kropp och sjukdom.

Patienten expert på sin kropp

Enligt Ward et al.(2007) så ville patienterna ha kontroll över sitt tillstånd och 

behandling. De ville känna att de kunde leda diskussionen under besöket hos 

vårdgivaren. I Ahlmén et al.(2005) studie framkommer det att patienten ansåg sig 

själv som expert på sin kropp och sin sjukdom. Lempp et al.(2006) fann i sin 

studie att nästan hälften av patienterna som deltog i studien tog egna beslut om sin 

medicinering när det gällde dos och intervall. De hade även prövat alternativa 

terapier för sin smärta.

Möjlighet att påverka sin vård

I studien gjord av Ryan et al. (2003) så framkom det att de fysiska symtomen på 

artritsjukdomen så som smärta och stelhet måste minimeras innan patienten kan få 

en uppfattning av att han/hon kontrollerar sjukdomen. Kjeken et.al (2006) fann i 

sin studie att ökad information och delaktighet i beslut gav ökad nöjdhet. Enligt 

Neame et al. (2005) har kvinnor ett större behov än män att vara delaktiga i beslut 

om sin vård. Ryan, Hassel, Lewis och Farrell (2006) gjorde en studie med syfte att 

testa hypotesen om det påverkar välbefinnandet hos patienter med RA att göra 

sina läkemedelskontroller på en specialistsjuksköterskmottagning. De fann att 

patienter som besökte en specialistsjuksköterska rapporterade en större 

uppfattning av att kunna kontrollera sin artrit. 
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5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

Huvudsyftet för denna litteraturstudie var att belysa de omvårdnadsåtgärder som 

patienter med RA upplever som betydelsefulla. Utifrån redovisningen av resultatet 

gjordes en identifiering av sex kategorier se bilaga 4.

När en person drabbas av RA finns ett stort behov av stöd och uppmuntran från 

både vårdgivare och andra personer i omgivningen. Enligt vad som har kommit 

fram i vårt resultat anser vi att när det gäller stödet från vården har sjuksköterskan 

en central roll. Som sjuksköterska bör man stötta och uppmuntra patienten utifrån 

de aktuella behoven och livssituation. Detta kräver att sjuksköterskan är lyhörd för 

de signaler patienten förmedlar. En stor del av det stöd och uppmuntran som 

sjuksköterskan  ger  patienten handlar om stöttning vid medicinering. Av 

erfarenhet vet vi att många av de läkemedel som används vid behandling av 

patienter med RA innebär att det kan ta flera veckor innan patienten märker någon 

effekt, de kan även orsaka många biverkningar. Enligt Ahlmén et al.(2005) ökade 

följsamheten till medicineringen då patienten fick stöd och uppmuntran från sin 

vårdgivare vilket vi ser som en viktig del i de omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan ger. Resultatet visar även att patienter med nydebuterad RA hade 

ett behov av träffa andra med större erfarenhet. En tolkning av detta ur 

omvårdnadssynpunkt är att sjuksköterskan bör möjliggöra möten mellan patienter 

som till exempel grupper, mentorskap och hänvisa till patientföreningar.  

Enligt Klareskog et al. (2005) är sjuksköterskans förmåga att förstå och 

uppmärksamma patientens upplevelse av sjukdom en viktig del i mötet  med 

patienten. Detta överensstämmer med vårt resultat där flera studier visar att det är 

viktigt för patienten att sjuksköterskan bemöter dem med empati, vänlighet och 

har en förståelse vad det känslomässigt innebär att behandlas med DMARD. 

Studier visar att en ömsesidig respekt mellan sjuksköterska och patient kan leda 

till att förtroendet för behandlingen ökar. Vi anser att en viktig omvårdnadsåtgärd 

för sjuksköterskan är att vara lyhörd i patientmötet och inbjuda patienten att prata 

om sina känslor och  upplevelser kring sin sjukdom och behandling. Detta kräver 

att det finns tillräckligt med tid och möjlighet till avskildhet vid patientmötet. 

Patienter med RA vill träffa personal som är kunniga och har specialistkunskaper 
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inom reumatologi (Arthur & Clifford ,2004, Ahlmén et al. 2005). Om 

sjuksköterskan har specialistkunskaper inom ett område anser vi att omvårdnaden 

kan riktas och utformas  utifrån patientens specifika behov.  Vi fann även i vårt 

resultat att patienten värdesatte att möta samma personal eftersom det skapade en 

känsla av trygghet och kontinuitet. I praktiken kan detta utformas genom att varje 

patient får en egen patientansvarig sjuksköterska (PAS) vilket det idag finns på 

många reumatologiska kliniker. Enligt Lempp et al. (2006)  kände sig patienterna 

familjära med personalen. Detta ser vi både som en styrka och en fara. Styrkan är 

att en bra relationen kan leda till rätt sorts omvårdnadsåtgärder, sjuksköterskan 

känner till patientens behov och kan tillgodogöra dessa. Faran finns dock att en 

alltför nära relation mellan sjuksköterska och patient kan leda till att 

sjuksköterskan tar över mycket av patientens egna ansvar vilket i förlängningen är 

till nackdel för både patienten och sjuksköterskan. 

En stödjande och lugn atmosfär som tillåter patienten att ställa frågor och en vård 

som finns lättillgänglig är något som vi fann i vårt resultat vara betydelsefullt för 

patienten. I Arvidsson et al.(2006) studie beskrev patienterna att det var lättare att 

prata med sjuksköterskan än med läkaren när det gällde biverkningar av sin 

medicinering. Detta har vi personliga erfarenheter av utifrån vårt arbete som 

sjuksköterska på en reumatologisk klinik. Sjuksköterskan har ofta en roll som 

förmedlare mellan patient och läkare, enligt Lempp et al. (2006) är patienterna 

nöjda med detta. Det är bra att patienterna känner sig nöjda men vi ser även en 

fara i att sjuksköterskan agerar som förmedlare. Informationen från patienten och 

läkaren kan misstolkas, det bästa vore en direkt kontakt så att inga missförstånd 

uppstår. Patienterna vill enligt Ward et al. (2007) ha möjlighet till kontakt mellan 

mottagningsbesöken, vilket kan möjliggöras genom telefontider och utifrån behov 

besök till sjuksköterskan. 

Att patienterna hade ett stort behov av att få kunskap och information om sin 

sjukdomstillstånd och vilka behandlingar som kan erbjudas framkom i ett flertal 

studier som redovisas i resultatet. Patienterna behövde information för att kunna 

förstå, delta aktivt och påverka sin vård, detta är särskilt viktigt när det gäller 

information om medicinering eftersom följsamheten påverkas. För att kunna leva 

ett så bra liv som möjligt med en kronisk sjukdom behövs information både från 

personal och andra  personer som har sjukdomen. Enligt Mäkeläinen et al. (2007) 
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är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter patientundervisning. Med stöd av 

resultatet anser vi att det är viktigt med riktad undervisning utifrån patientens 

behov och livssituation. Patientens kultur och språkkunskaper måste hela tiden 

beaktas så att informationen kan tas emot på bästa sätt. Att hjälpa patienten hitta 

copingstrategier för att hantera trötthet och smärta är en del av sjuksköterskan 

omvårdnadsåtgärder. I Repping-Wutz et al. (2008) studie framkom att patienterna 

önskat att de fått information om trötthet vid insjuknandet. Detta gav oss insikten 

om vikten att informera och ta upp trötthet och sömn med patienterna. 

Sjuksköterskan bör även erbjuda information om patientens sjukdom och 

behandling till anhöriga för att på detta sätt stärka  patientens egna nätverk.  

De omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan ger bör leda till att patienten blir så 

självständig som möjlig i sin livssituation. Patienten ska kunna påverka sin vård 

och känna sig som expert på sin kropp och sjukdom. Detta ger ökad trygghet och 

en känsla av kontroll. För att uppnå detta anser vi att sjuksköterskan bör individ 

anpassa varje patients omvårdnadsåtgärder. Att utveckla 

sjuksköterskemottagningar inom reumatologklinikerna där personalen har 

specialistkunskaper inom reumatologi kan vara ett sätt att utveckla 

omhändertagandet av patienter med RA.   

5.2 Metoddiskussion

Vi har gjort denna litteraturstudie för att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder 

patienter med RA vill ha och värdesätter att få. Det har varit intressant att ta del av 

den forskning som finns inom området. En svårighet har varit att hitta studier 

som belyser patientperspektivet trots att vi hade många träffar vid sökning i 

databaser. De valda artiklarna  belyser de omvårdnadsåtgärder som patienter med 

RA upplever som betydelsefulla både från sjuksköterska och vårdgivare. När det i 

artiklarna står vårdgivare har vi valt att tolka det som sjuksköterska utifrån de 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför. Något som förvånade oss var att vi 

inte fann några studier om omvårdnadsåtgärder vid nutrition och sårvård ur 

patientperspektiv. Anmärkningsvärt är även att vi hittade få studier gjorda ur 

patientperspektiv när det gäller omvårdnadsåtgärder vid smärta och sexualitet som 

kan vara problemområden för patienter med RA. 

Vi anser att det har varit nyttigt att vara två författare då detta ger möjlighet att 
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utbyta tankar och idéer med varandra. Vi har båda en bakgrund som 

sjuksköterskor inom reumatologin men vi har försökt att undvika att låta vår 

förförståelse påverka resultatet. I vår analys har vi översatt engelska artiklar till 

svenska på ett förhoppningsvis korrekt sätt. Det kan dock finnas risk för 

översättningsfel vilket vi hoppas inte har påverkat resultatet. 

6. Slutsats

Vi har i denna studie försökt belysa de omvårdnadsåtgärder som patienter med 

RA värdesätter som viktiga för att hanterat sin livssituation. Att drabbas av en 

kronisk sjukdom är en omvälvande upplevelse och det är då viktigt att som 

sjuksköterska kunna ge de omvårdnadsåtgärder patienten värdesätter som 

betydelsefulla. Genom att erbjuda nyinsjuknade patienter mycket stöd, 

information och uppmuntran i början av sjukdomen skapas möjligheter till att 

patienten känner trygghet och kan påverka sin livssituation. Vi anser att 

sjuksköterskan har en viktig roll i det team som oftast finns runt patienten. I det 

rådande åtstramade ekonomiska läge som sjukvården befinner sig i är det extra 

viktigt att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Därför anser vi att resultatet av vår 

studie kommer att ha betydelse för vårat dagliga arbete inom reumatologin. Vi 

hoppas att fler studier görs ur patientperspektiv, speciellt när det gäller sexualitet 

och smärta för att optimera omvårdnaden för patienter med RA.   
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behov av att träffa andra människor med större 
erfarenhet av RA, för att dela med andra hur det 
är att leva med artrit. De behövde också 
strategier/modeller för hur de skulle klara av att 
leva med artrit. En del hade träffat andra i 
patientundervisningsprogram men insett att det 
var för lite tid reserverad för att dela erfarenheter, 
utan att involvera någon sjukvårdspersonal. I 
tidigt stadium av sjukdomen hade deltagarna ofta 
en negativ bild av de långsiktiga konsekvenserna 
av RA. Många av deltagarna kände sig osäkra när 
de tänkte på sjukdoms processen, rädd för att 
förlora sin självständighet och orolig på grund av 
risken för ärftlighet. 
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tiv
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Focusgrupper

Innehålls 
analys  

För att kunna påverka sin egna vård anser 
patienterna att det är viktigt med undervisning 
och information från sjuksköterska. Mental 
support och uppmuntran från sjuksköterskan 
ökar förutsättning att delta i beslut rörande 
vården  
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Deighton, C.
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Need for information 
and for involvement in 
decision making among 
patients with 
rheumatoid arthritis: A 
questionnaire survey.

Studiens syfte var att 
med hjälp en 
validerade instrument 
mäta  behovet av 
information och hur 
delaktig patienter med 
RA vill vara i 
behandling och beslut 
om sin vård. De ville 
även  undersöka vilka 
faktorer som 
påverkade detta. 

Icke-
randomi-
serat urval 
från patient-
register
N=600
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Kvantitativ
Tvärsnitts-
studie
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r:
ISPS, DMPS, 
IQR, 
M-HAQ, 
VAS

Data bearbetat 
med  SPSS 
version 10,1
T-test, 
Pearsons 
korrelations-
koefficient, 
Mann-
Whitneys U-
test, Kruskall-
Wallis test, 
Spearmans 
korrelations-
koefficient och 
linjär 
regression

Flertalet, ca 75% av patienterna ville ha 
information utan att de behövde fråga om det. 
Yngre välutbildade kvinnor hade ett större behov 
av information. Män med högre nivå av trötthet 
och ökande antal DMARD hade ett ökat 
informationsbehov. Kvinnor har ett större behov 
än män har att vara delaktig i beslut om sin vård.

DS II = 
medel

Repping-Wuts, H., 
Uitterhoeve, R., Van 
Riel, P., & 
van Achterberg, T.
2008
Nederländerna

Fattigue as experience 
by patients with 
rheumatoid arthritis 
(RA): A qualitative 
study.

Att kartlägga patienter 
med RA:s  upplevelser 
av trötthet. 

Strategiskt 
urval 
N=29
Bortfall=0

Kvalitativ 
deskriptiv.
Frågeform-
ulär: CIS, 
DAS28, 
SF-36, GSQS
Semistruktur-
erade inter-
vjuer.
 

Innehålls-
analys med 
hjälp av 
dataprogram-
met The 
Observer

Nästa alla patienter tog hand om sin trötthet 
själva utan att diskutera med sin reumatolog eller 
specialistsjuksköterska. De flesta patienterna 
önskade att de fått information om trötthet när de 
insjuknade.

K I = hög
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Dawes, P., & 
Kendell, S.
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Storbritannien

Control perceptions in 
patients with 
rheumatoid arthritis: the 
impact of the medical 
consultation.

Att identifiera de 
faktorer som patienter 
uppfattar som 
nödvändiga för att 
skaffa sig kontroll över 
de konsekvenser som 
uppstår i att leva med 
artrit

Strategiskt 
urval 
N=40 
Bortfall=0

Kvalitativ
deskriptiv
Semi-
strukturerade 
intervjuer.
Frågeform-
ulär: RAI, 
HAQ

Hermeneutisk
analys

Patienterna ansåg att relationen med 
sjuksköterskan var viktigt eftersom det var i detta 
möte som de kunde diskutera sina psykosociala 
behov. De fysiska symtomen på artritsjukdomen 
så som smärta och stelhet måste minimeras innan 
patienten kan få en uppfattning av att han/hon 
kontrollerar sjukdomen. Patienterna behövde ha 
information för att kunna tillgodogöra sig, förstå 
och delta i sin vård. I studien hade tolv deltagare 
deltagit i strukturerade undervisningsgrupper 
som de tyckte var värdefullt.

K I = hög

Ryan, S., Hassell, 
A.B., Lewis, L., & 
Farell, A.
2006
Storbritannien

Impact of a 
rheumatology expert 
nurse on the wellbeing 
of patients attending a 
drug monitoring clinic.

Att testa hypotesen att 
det påverkar välbefinn-
andet hos  patienter 
med RA  att göra sina 
läkemedelskontroller 
på en 
specialistsjuksköt-
erskemottagning.

Randomi-
serat urval 
av patient-
grupp  som 
uppfyller 
inklusions-
kriterier 
N=71
Bortfall=
14 

Kvantitativ 
deskriptiv, 
experimentell 
med inter-
vention
Frågeform-
ulär AIMS, 
RAI, DAS

Linjär 
regression, 
chi-square test, 
Mann-
Whitneys U-
test

Patienter som besökte en specialistsjuksköterska 
rapporterade en större uppfattning av att 
kontrollera sin artrit.

RCT I = 
hög
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Ward, W., Hill, J., 
Hale, C., Bird, H,. 
Quinn, H., & Thorpe, 
R.
2007
Storbritannien

Patient priorities of care 
in rheumatology 
outpatient clinic: A 
qualitative study 

Att få en förståelse för 
vad patienter med RA 
vill ha och behöver vid 
ett mottagningsbesök 

Strategiskt 
urval N=25
Bortfall=0

Kvalitativ
Deskriptiv
Strukturerade 
intervjuer.

Innehålls-
analys

Patienterna värdesatte tydliga förklaringar 
angående vården från vårdgivare. Patienterna 
ville känna att de kunde leda diskussionen under 
besöket. Det var viktigt för patienterna att de 
blev hörda. En positiv relation med sin 
vårdgivare var viktigt för patienterna. Detta 
baserades på tillgänglighet och empati. 
Patienterna vill ha kontroll över sitt tillstånd och 
behandling. Patienterna vill ha adekvat 
information och förklaringar om under-
sökningar, medicinering och egenvård. Det är 
mycket viktigt för patienterna att ha möjlighet till 
kontakt mellan mottagningsbesök. Att bli 
förstådd var viktigt för patienterna.

K I = hög
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  bilaga 4 Kategorier och subkategorier

 En önskan om stöd och uppmuntran

Stöd och uppmuntran, att träffa andra personer med RA

 Patienten vill bli bemött med ett empatiskt förhållningssätt

Ömsesidig respekt, att bli lyssnad och förstådd 

 Behov av att känna trygghet och kontinuitet 

Välutbildad personal, möta samma personal

 Patienten vill uppleva en positiv behandlingsmiljö  

Stödjande och lugn atmosfär, lättillgänglig vård, 

 En önskan om att lära sig mer

Information om sjukdomstillstånd och behandling, specifika behov utifrån 

livssituationen

 Behov av att ha kontroll över sin livssituation

Patienten expert på sin kropp, möjlighet att påverka sin vård 


